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Tlačová správa 2. marec 2022  

BASF venuje Ukrajine milión eur na humanitárnu pomoc  

 Skupina BASF okamžite prevedie sumu Nemeckému Červenému 
krížu.  

 Slovenská BASF sa pripojí do zamestnaneckej zbierky. 

Bratislava, 2. marca – Útok na Ukrajinu, ktorý nariadila ruská vláda, vyvolal 

eskaláciu násilia, ktoré zažíva civilné obyvateľstvo. Státisíce ľudí sú na úteku. 

Skupina BASF venuje 1 milión eur na humanitárnu pomoc na Ukrajine. Táto suma 

bude okamžite odoslaná Nemeckému Červenému krížu, ktorý v regióne neúnavne 

pracuje už niekoľko dní.  

„Na Ukrajine zúri vojna a utrpenie civilného obyvateľstva je obrovské. Chceme 

pomôcť miestnym ľuďom, preto sme sa rýchlo rozhodli urobiť tento krok," hovorí 

Martin Brudermüller, predseda predstavenstva spoločnosti BASF.  

Nemecký Červený kríž na Ukrajine podporuje svoju sesterskú organizáciu, 

Ukrajinský Červený kríž. Spoluprácu s partnerskými organizáciami koordinuje 

priamo v Kyjeve expert z Nemeckého Červeného kríža. Nemecký Červený kríž 

okrem iného poskytne ľuďom na Ukrajine a utečencom smerujúcim do susedných 

krajín základné predmety, ako sú potraviny, oblečenie, hygienické potreby,  

komunikačné zariadenia, ako aj psychosociálnu podporu.  

Mnohí zamestnanci spoločnosti BASF na celom svete tiež vyjadrili ochotu a vôľu 

prispieť. BASF preto organizuje zamestnaneckú finančnú zbierku, ktorej výťažok 

zdvojnásobí. Do zbierky sa zapojí aj spoločnosť BASF Slovensko. „Naše myšlienky 
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sú s obyvateľmi Ukrajiny a pripájame sa ku všetkým, ktorí volajú po mieri," hovorí 

Edita Hippová, generálna riaditeľka spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o.  

Tímy BASF v pobaltských krajinách, Poľsku, Rumunsku, Maďarsku aj na Slovensku 

zároveň poskytujú ubytovanie a prepravu ukrajinským zamestnancom BASF a ich 

rodinám, ktorí môžu prekročiť hranice. 

O spoločnosti BASF 

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, 

sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Približne 111 000 zamestnancov koncernu 

BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. 

Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial 

Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2021 dosiahla 

BASF obrat 78,6 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo 

Frankfurte (BAS) a tiež v USA ako American Depositary Receipts (BASFY). Viac informácií o 

spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com. 

BASF v Slovenskej republike 

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už od roku 1993. Prostredníctvom inteligentných riešení 

a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci 

BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci 

bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný 

partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2021 mala 

spoločnosť BASF na Slovensku viac ako 130 zamestnancov a dosiahla obrat 265 miliónov eur. 

Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk. 
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